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Nieuwsbrief 8  

15 december 2022 

 
ALGEMEEN  

 
Zwangerschapsverlof Juf Rian / Maternity leave Miss Rian 
Na de kerstvakantie komt juf Rian weer terug van haar zwangerschapsverlof. In onderstaand 
schema een weergave van de schoolorganisatie per januari 2023. 
Volgende week donderdag (22-12) zal juf Rianne haar laatste dag vervangen in groep 3-4. 
Wij bedanken haar voor haar inzet en wensen haar veel succes met haar nieuwe uitdaging! 
 
Miss Rian returns from her maternity leave after the Christmas holidays. The schedule below shows 
the school organization from January 2023. 
Next Thursday (22-12) teacher Rianne will have her last day in group 3-4.  
We thank her for her efforts and wish her every success with her new challenge! 

 
Groep Ma Di Wo Do Vrij 

1-2 Marianne 
Verouden 

Marianne 
Verouden 

Renate Pas Renate Pas Renate Pas 

3-4 Wendy van 
Ginkel 

Wendy van 
Ginkel 

Wendy van 
Ginkel 

Rian Huijbers Wendy van 
Ginkel 

5-6 
 

Relinde Kokkes Relinde Kokkes  Rian Huijbers Relinde Kokkes Relinde Kokkes 

7-8 
 

Laura Aelberts Laura Aelberts Els Verhagen Els Verhagen Laura Aelberts 

Onderwijs 
Assistent 

Loes Jansen   Loes Jansen Loes Jansen 

Dubbele 
bezetting/ 
overige taken 

Els Verhagen Els Verhagen 
Rian Huijbers 

Marianne 
Verouden 

  

 

 
 
 
 
Belangrijke data                                                                                    

 
  www.basisschoolaantheike.nl 

22-12  Kerstviering  
23-12  12.15 uur start Kerstvakantie t/m 8 januari2022  
25-01  Peuterkijkochtend VIP 
31-01  Schoolraad 
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Nieuwsbrief / Newsletter 
Vanaf januari 2023 gaan we de algemene nieuwsbrief nog 1x per maand uitbrengen. Deze 
nieuwsbrief zal iedere eerste donderdag van de maand in Parro in een apart mapje ‘schoolnieuws’ 
geplaatst worden. Aan dit mapje zijn de ouders van alle oudste leerlingen toegevoegd. Zo voorkomen 
we dat je in iedere groepsmap (gr 1-2 / 3-4 / 5-6 / 7-8) dezelfde nieuwsbrief ontvangt. 
Naast deze algemene nieuwsbrief zal er maandelijks een klasseninfo via het mapje van de groep van 
uw kind(eren) verstuurd worden. En ook de wekelijkse update van de groep blijft. Zo hopen we u 
voldoende op de hoogte te houden van alles wat er gebeurt of staat te gebeuren op school.  
 
From January 2023 we will publish the general newsletter once a month. This newsletter will be 
placed in a separate 'school news' folder in Parro every first Thursday of the month. The parents of all 
oldest students have been added to this folder. This way we prevent you from receiving the same 
newsletter in every group folder (gr 1-2 / 3-4 / 5-6 / 7-8). 
In addition to this general newsletter, class information will in any case be sent every month via the 
group folder of your child(ren). And also the weekly update of the group remains. In this way we hope 
to keep you sufficiently informed of everything that is happening or about to happen at school. 

 
 
Leerlingenraad / Student council 
Hier een berichtje van de leerlingenraad.  
Samen met de leerlingenraad hadden wij het plan om een naam te 
bedenken voor het nieuwe lokaal. Alle kinderen mochten een naam 
bedenken. Toen alle bedachte namen waren bedacht, heeft de 
leerlingenraad gekeken welke de 5 namen het meest geschikt waren. Toen 
ging een poster met de namen de klassen rond zodat alle kinderen konden 
stemmen. Toen hebben wij de stemmen geteld en de naam onthuld. 

De naam is: Leerlokaal 

Here's a message from the student council. 
Together with the student council we had the plan to come up with a name for the new classroom. All 
children were allowed to come up with a name. When all the names were thought up, the student 
council looked at which the 5 names were most suitable. Then a poster with the names was passed 
around the classrooms so that all the children could vote. Then we counted the votes and revealed the 
name. 
The name is: Learning Room 

 
 
Kerstfeest / Christmas party                                                                                                                                   
Bijna is het alweer zover… donderdag 22 december hebben wij weer 
een fantastische kerstviering. De kinderen nemen in de ochtend deel 
aan allerlei verschillende workshops. Heel fijn dat zoveel ouders ons 
hierbij komen helpen! Verder maken we met de kinderen 
kerstkaarten met een mooie kerstgedachte die we daarna gaan 
bezorgen in de wijk. Denkt U aan het inschrijven voor de hapjes? Bij 
elke klas hangt een intekenlijst. 
Heeft uw kind een allergie dan verzoeken wij U vriendelijk om contact 
op te nemen met de leerkracht om te kijken wat uw kind wel en niet 
mag hebben, zodat U eventueel voor alternatieven kunt zorgen. 
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Daarnaast nog wat organisatorische zaken: 

• Alle kinderen moeten zelf zorgen voor een bord, beker, 
soepkom, mes, lepel en vork. Deze graag in een plastic tas, voorzien 
van naam en klas, meenemen in de week van  
19 december. 

• De deuren van de school gaan op 22 december om 17.15 uur 
open. Ouders die hapjes komen brengen, kunnen deze dan naar de 
klas/aula brengen. Alle ouders en kinderen verwachten we daarna in 
de aula, waar de kinderen om 17.30 uur voor alle ouders een 
muzikaal optreden verzorgen. 

• Om 17.45 uur start het diner in de klas. Ouders kunnen hier 
helaas niet bij aanwezig zijn.  Tijdens het diner is er in de aula voor 
alle ouders een kerstborrel met hapjes en drankjes. Ook jongere 
kinderen zijn hierbij welkom. Om 19.00 uur kunt u de kinderen weer 
komen ophalen.  
 
It's almost that time again... Thursday 22 December we have 
another fantastic Christmas celebration. The children participate in 
all kinds of different workshops in the morning. Very nice that so 
many parents are coming to help us with this! Furthermore, we 
make Christmas cards with the children with a beautiful Christmas 
spirit that we will then deliver to the neighborhood. Are you thinking 
about registering for the snacks? There is a sign-up sheet for each 
class. 

If your child has an allergy, we kindly ask you to contact the teacher to see what your child can and 
cannot have, so that you can provide alternatives if necessary. 
 
In addition, some organizational matters:  
• All children must provide their own plate, cup, soup bowl, knife, spoon and fork. Please bring these 
in a plastic bag, with name and class, in the week of December 19. 
• The doors of the school will open on December 22 at 5.15 pm. Parents 
who bring snacks can then bring them to the classroom/auditorium. We 
then expect all parents and children in the auditorium, where the 
children will provide a musical performance for all parents at 5.30 pm. 
• Dinner in the classroom starts at 5.45 pm. Unfortunately, parents 
cannot be present. During dinner there is a Christmas drink in the 
auditorium for all parents with snacks and drinks. Younger children are 
also welcome. You can pick up the children at 7:00 PM.  
 
Namens de kerstcommissie,                                                                      
Loes Jansen en Els Verhagen 
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UIT DE GROEPEN 

Groep 1-2 
Welkom allemaal! / Welcome everyone! 
In november/december zijn er veel nieuwe kinderen gestart. Wat fijn dat jullie er zijn! 
Welkom Finn, Steffi, Logan, Kai, Lize en Sarp.  
 
Many new children started in November/December. How nice that you are here! 
Welcome Finn, Steffi, Logan, Kai, Lize and Sarp. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De klas is inmiddels prachtig versierd. Als je het leuk vindt mag je gerust even binnenkomen. De 
kinderen hebben echt hun best gedaan om de klas mooi te maken.  
 
The classroom is now beautifully decorated. If you like, feel free to come in The children really did 
their best to make the class beautiful. 
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Groep 5-6 

Mad Science 

Inmiddels hebben we alweer 3 van de 6 lessen van Mad Science gehad. Deze week hebben 
we les gehad over dingen in beweging zetten. Hieronder twee foto´s van proefjes.  
 
 

 

 

 

 
 

We have already had 3 of the 6 lessons of Mad Science. This week we have been learning about 
moving things. Below are two photos of samples. 

 
Dansen / To dance 
Na 6 weken flink geoefend te hebben is het zaterdag 17 
december dan eindelijk zover.   De kinderen mogen optreden in 
Theater de Schalm. Ze hebben twee dansen geleerd waarvan een 

één dans met andere scholen te gelijk is. De andere dans is 
alleen onze klas.  

Theater de Schalm                     
After 6 weeks of practicing hard, Saturday 17 December is finally here. The children may perform in 
Theater the Schalm. They have learned two dances one of which is one dance with other schools at 
the same time. The other dance is just our class. 

 
Schaatsen / To skate 

Afgelopen maandag zijn de groepen 5-6 en 7-8 samen gaan schaatsen in Veldhovendorp. 
Wat hebben ze dat allemaal goed gedaan. Iedereen heeft het geprobeerd ook al was het 
voor sommige kinderen de eerste keer. Eerst kregen ze les en daarna mochten ze nog vrij 
schaatsen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Last Monday the groups 5-6 and 7-8 went skating together in Veldhovendorp. How well have they all 
done. Everyone has tried it even if it was the first time for some children. First they received lessons 
and then they were allowed to skate freely. 
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Groep 7-8 
Blink onderzoekslessen / Blink research lessons 

Afgelopen week zijn we gestart met het onderzoek van Blink bij 
thema ‘Op Leven & dood’. Ze doen dit volgens de acht stappen van 
de onderzoekscyclus: verken, vraag, plan, onderzoek, concludeer, 
maak, verbeter en presenteer. De kinderen gaan als eindproduct een 
artikel maken voor een gezamenlijk tijdschrift. Deze artikelen mogen 
divers van aard zijn: een quiz, weetjes, records, artikelen, columms.  

Last week we started Blink's research on the theme 'On Life & Death'. They do this according to the 
eight steps of the research cycle: explore, question, plan, investigate, conclude, create, improve and 
present. As a final product, the children will make an article for a joint magazine. These articles may 
be diverse in nature: a quiz, tidbits, records, articles, columns. 
 
 
 
 
 

 


